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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 

ÚZEMNÍHO SDRUŽENÍ ČZS z. s., MLADÁ BOLESLAV 

 

konané dne 17. 5. 2022 

  

 

Zápis číslo  

5/2022 

místo jednání: Restaurace Start – Malý salónek 

Mladá Boleslav 

 

 

Přítomni: př. Šilinger M., př. Doležal J., př. Klíma R., př. Sedláček M., př. Špačková M.,  

 

- Omluveni: Sedláček P., př. Klainová M., př. Rais F., Macháčková I., Kačírek F. 

 

Za KK přítomni: př. Chumlenová D., př. Šimůnek Z. 

- Omluveni: př. Ruta S.,  

 

Schůzi zahájil a řídil předseda představenstva ÚS ČZS Mladá Boleslav př. M. Šilinger (dále jen 

PPÚS). Audiozáznam z jednání nebyl pořízen z důvodu místa konání zasedání. 

Tajemník PÚS př. Doležal předložil přítomným prezenční listinu k podpisu. 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu ze zasedání PÚS Mladá Boleslav číslo 4/2022 ze dne 11. 4. 2022 

(dále jen PÚS) 

2. Projednání a rozdělení korespondence 

3. Stav financí - doklad ekonomky (tajemník PÚS) 

4. Organizační záležitosti 

- Informace ohledně odeslaných účetních závěrek od ZO za rok 2021 na ústředí 

ČZS 

- Žádost ZO 107 002 ohledně udělení ocenění od ÚR v zastoupení PÚS 

- Účast na „Aktivu hospodářů ČZS v roce 2022“ 

5. Různé 

- Informace od členů PÚS, kteří se zúčastnili ČS u ZO na přelomu měsíce květen 

a červen 2022. 

- Doklad ohledně oslovení nekomunikujících ZO – úkol ke dni 15. 5. 2022 

- Stav zasílání RL a hlášení od ZO, směrem na PÚS k termínu 15. 5. 2022 

- Projednání navýšení částky na nákupu odborné zahrádkářské literatury, která 

bude předávána v rámci oceňování udělené ÚR ČZS Mladá Boleslav  

6. Informace Kontrolní komise (KK) 

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze 
 

- Účast členů PÚS na ČS ZO Benátky nad Jizerou - Úkol splněn. 

- Předání ocenění ze stupně PÚS dle zápisu 5/2022 členům ZO Benátky nad Jizerou – Úkol splněn. 
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- Odeslání dopisu s výzvou paní Haně Hozákové ohledně předání podkladů ke zpracování ÚZ a funkce 

ekonomky PÚS. -  Úkol splněn. 

- Odeslání žádosti pozůstalým po paní Koutské ohledně uveřejnění této smutné zprávy ve Zpravodaji 

ČZS - Úkol splněn. 

- Stav zasílání RL a hlášení od ZO, směrem na PÚS k termínu 16. 5. 2022 – Úkol v platnosti. 

- Informace ohledně zřízení datové schránky pro každou ZO ČZS v působnosti PÚS Mladá Boleslav na 

Webu PÚS a elektronicky dle distribučního seznamu. – Úkol splněn. 

 

2. Projednání a rozdělení korespondence  
 

 Přijatá pošta:    

 Žádná 

 Odeslaná pošta:  

 Žádná 

 Elektronická pošta – Odeslaná: 

 30. 04. 2022 – odeslána výzva na ZO Úherce (moštárna) o zaslání nového RL, již mají 

propadlí. 

 30. 04. 2022 – odeslána výzva na ZO Jemníky o zaslání nového RL, již mají propadlí. 

 09. 05. 2022 – odeslány na ZO Benátky nad Jizerou (moštárna) dokumenty k účetním 

závěrkám. 

 13. 05. 2022 – hromadný email všem ZO spadající pod ÚS MB, přehled o odevzdaných ÚZ. 

 Elektronická pošta – Přijatá: 

 31. 04. 2022 -   od ZO Kosmonosy střed, 107 003, doplnění RL. 

 02. 05. 2022 – od ústředí ČZS pí. M. Korbová – Přehled odevzdaných nebo zveřejněných ÚZ 

k 30. 04.2022. 

3. Doklad ekonoma – stav financí 

- Z důvodu nepřítomnosti ekonomky PÚS př. Moniky Klainové informoval přítomné o stavu 

bankovního účtu a výdej finančních prostředků spojených s provozem PÚS.  

- Dále tajemníkem PÚS poskytli přehled o stavu finanční hotovosti pokladny číslo 2 a přehled 

finančních výdajů, které tvořilo zejména úhrada poštovného. 

- Informace o stavu vracení potvrzených výdejových dokladů od ZO, které přebrali ocenění bude 

projednána z důvodu nepřítomnosti na příštím zasedání. 

 

4. Organizační záležitosti 

- Tajemník poskytl přítomným aktualizovaný přehled o průběhu zaslaných ÚZ dle podkladů 

obdržených z ústředí ČZS - úkol je nadále v platnosti. 

- Na základě žádosti předsedy ZO 107 002 Benátky nad Jizerou ohledně udělení ocenění v rámci 

konání ČS dne 14. 5. 2022 pro členky tamní ZO: 

 př. Miloslavě Slušné za dlouholetou činnost ve výboru a ve prospěch tamní ZO a moštárny 

 př. Daně Farkasové za dlouholetou činnost ve výboru a ve prospěch tamní ZO a moštárny – 

udělit těmto členkám Čestné uznání ÚR ČZS Mladá Boleslav. 
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 Po projednání bylo rozhodnuto kladně a ocenění bylo uděleno. Př. Pavel Sedláček zapíše 

udělené ocenění do evidence oceněných. O udělení ocenění bude informována ÚR na svém 

zasedání PPÚS.  

- Tajemník PÚS seznámil přítomné členy PÚS s přehledem akcí dle plánu PÚS na rok 2022, které nás 

čekají v nadcházejícím měsíci květnu a červnu 2022. 

 

 

5. Různé 

- Předseda PÚS př. Michael Šilinger informoval přítomné o účasti na členské schůzi u ZO 107 002 

Benátky nad Jizerou dne 14. 5. 2022 společně s 2. místopředsedou př. Miroslavem Sedláčkem. Sdělil, 

že jednání ČS bylo připraveno dobře a po ukončení a předání ocenění od PÚS proběhla návštěva 

tamní moštárny a prezentačním výkladem. 

- Tajemník PÚS př. Jiří Doležal podal informace ohledně ZO, které doposud nemají vypořádány ÚZ a 

RL. S těmito ZO bude vedeno jednání k navození správné evidence směrem k ústředí ČZS a 

rejstříkovému soudu. Jedná se především o ZO Mnichovo Hradiště a Jemníky  

- Př. Radek Klíma upozornil na fakt, že z důvodu zdražení odborné literatury a knih obecně bude nutné 

počítat s navýšením finanční částky na pořízení této navrhované a již předschválené částky. Byla 

přijata shoda na tom, že se na příštím zasedání podá návrh na navýšení částky a úpravu jednotlivých 

RP v rámci rozpočtu s tím, že se rozpočet nebude navyšovat, ale prostředky se přesunou v rámci RP. 

Další jednání se budou vést až bude přítomen PKK PÚS př. Stanislav Ruta, který byl nákupem 

pověřen.  

 

7. Informace Kontrolní komise 

- Př. Stanislav Ruta navrhl zakoupit v knihkupectví odbornou různou literaturu, která bude určena 

k předání jednotlivým členům v rámci odměňování ze stupně ÚR ČZS Mladá Boleslav současně 

s Čestným uznáním. Návrh byl přijat a př. Stanislav Ruta byl pověřen předložením seznamu titulů 

k posouzení. Návrh vyčleněné částky na pořízení byl schválen v částce do 2000,- Kč. Seznam bude 

předložen k projednání na příštím zasedání. 

- Dále př. Stanislav Ruta navrhl oslovit zahradnictví v Pískové Lhotě, zda bude mít zájem o spolupráci 

s našim ÚS. Př. Stanislav Ruta navrhl, že může zjistit případný zájem ze strany majitele. Po krátké 

diskusi byl př. Stanislav Ruta pověřen jednáním za PÚS. O výsledku jednání bude informovat členy 

PÚS na příštím zasedání.  

 

 

Termín příštího zasedání představenstva 13. 6. 2022 

 od 16:00 hodin. – Restaurace Start „Malý salonek“ 

 

 

Audio nebylo ze zasedání pořízeno z důvodu místa konání 

Zápis zpracoval PPÚS př. Radek Klíma 

Kontrola zápisu tajemník PÚS Jiří Doležal 

 

Příloha č. 1.: Prezenční listina (pouze u originálu tohoto zápisu) 
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Příloha č. 2.: Seznam ZO, které k 31. 3. 2022 dluží za členské známky (pouze u originálu tohoto zápisu) 

 

Schválil: PPÚS př. Šilinger Michael 


